
 

 

Keuzemodules eerste jaar schooljaar 2019-2020 

Module Thema periode 1 Thema periode 2 Thema periode 3 

Cre-atief met literatuur Vriendschap Gelijkheid en verschil 
Jeugdboekenweek 
2020 

Kunst Tekenkunst Grafiekkunst Fotografie 

Natuurwetenschappen, 
groep a 

Darwin: aanpassingen 
dieren gebit en 
geraamte 

Darwin: aanpassingen 
ivm voortplanting 

Microscopie 

Natuurwetenschappen, 
groep b 

Darwin: aanpassingen 
ivm voortplanting 

Microscopie 
Darwin: 
aanpassingen dieren 
gebit en geraamte 

Antieke cultuur 
Godsdienst en 
mythologie in de 
oudheid 

Pompeii en het 
dagelijks leven in de 
oudheid 

Blijvende sporen van 
Grieken en 
Romeinen 

WISTEC Escape room (bouwen) 
Coderen is kinderspel 
met Scratch 

Bouw een 
zelfrijdend autootje 

Muziek Zang 
Musiceren met 
instrumenten 

Componeren en 
improviseren 

Sport 
Alternatieve 
spelvormen – 
trampoline 

Acro 
Buitenspelen – 
balsportcompetities 

Samen de wereld rond 
in 1 schooljaar 

Ontdek de wereld in 
verschillende culturen 

Ontdek de wereld in 
voeding 

Ontdek de wereld in 
wereldwonderen 

Taalatelier  Taalondersteuning Taalondersteuning 

Leeratelier  Leren leren Leren leren  
 

De beschrijving van de modules en de thema’s van elke periode kan je op de volgende bladzijden 

lezen.  

  



Cre-atief met literatuur 

 

  



Kunst 

 

 

 

 



Natuurwetenschappen (groep a en groep b) 

 Thema 1: Darwin: Aanpassingen dieren gebit en geraamte 
 Inleiding Darwin en indeling 

dieren 
 Tanden mens en aanpassingen 

dieren soorten eters: leerlingen 
bekijken de verschillen aan de 
hand van schedels en foto's  

 Geraamte mens en aanpassingen 
geraamte dieren aan manier van 
bewegen: leerlingen bekijken de 
verschillen aan de hand van foto’s 
geraamte 

 

 

 

 Thema 2: Darwin: aanpassingen ivm de voortplanting 
 Inleiding Darwin en indeling dieren 
 Voortplanting dieren: vogels met dissectie kippenei  
 Het verband tussen de voortplanting en het milieu bij 
gewervelde dieren  
 voorbeeld zeepaardje  

 

 

 Thema 3: Microscopie 
 De microscoop 
 Plantencellen, zetmeelkorrels, dierlijke cellen vergelijken qua microscopische bouw  
 De honingbij: levenswijze + microscopische bouw  

  



Antieke Cultuur 

Ben je geboeid door de wereld van de Romeinen en de Grieken? Wil je meer weten over hun 

ideeën en de manier waarop zij leefden? 

Is het nu Zeus of Jupiter? En waarom is Hera (of is het 

Juno?) nu weer boos op haar man?  

In de module “Op bezoek bij de goden” kom je meer te 

weten over de Griekse en Romeinse goden: welke goden 

vereerden ze? Wat vroegen ze aan hun goden? Welke 

verhalen vertelden ze erover? Hoe leven die goden ook nu 

nog verder in schilderijen, liedjes, strips, games, …? 

 

 

 

We bevinden ons in het jaar 79. Al enkele dagen 

rommelt de aarde. Uit de Vesuvius stijgen zwarte 

rookwolken op.  

In de module “De ondergang van Pompeii en het 

dagelijkse leven in een Romeinse stad” 

onderzoeken we wat er met Pompeii gebeurd is, 

welke vondsten er achteraf gebeurd zijn en wat dit 

ons vertelt over het leven in een Romeinse stad: 

hoe leefde arm en rijk? Welke beroepen hadden 

ze? Hoe brachten ze hun vrije tijd door? 

 

 

Waarom telt februari 28 dagen? Waarom is die 

taart in de koelkast waar je af moet blijven, een 

tantaluskwelling? Hoeveel is LIII + XIX? Waarom 

heet die lap vlees op je bord een 'biefstuk'? 

In de module "Blijvende sporen van Grieken en 

Romeinen" ontdekken we dat veel zaken die tot 

onze (dagelijkse) wereld behoren, eigenlijk 

afkomstig zijn van de Grieken en Romeinen. 

 

 

  



WISTEC 

 
 
 

 

 

 

MODULE 1: Ontwerp je eigen escaperoom!!! 

We leren hoe een escaperoom werkt.  

We bouwen onze eigen escaperoom in 

“miniversie”. 

We sluiten onze medeleerlingen op in een 

klaslokaal waaruit zij moeten ontsnappen door 

de raadsel en puzzels op te lossen die JIJ 

bedacht hebt. 

 

       MODULE 2: Coderen is kinderspel met Scratch 

       Heel veel spelletjes lijken moeilijk in elkaar te      

       steken, maar met Scratch wordt dit een  

       lachertje. 

       Begeef je in de wereld van programmeren met 

       blokken en sta versteld van wat je allemaal  

       kan maken. 

       Enkel voor beginners!!! 

        

MODULE 3: Zelfrijdend autootje bouwen 

 

Een autootje maken dat je zelf kan besturen? 

Door middel van een eenvoudige stroomkring 

kan dit. We onderzoeken onder welke 

omstandigheden het autootje het beste 

presteert. Hoe zal je autootje er uit zien? Dat 

kies je zelf! 

  



  



Sport 

Thema periode 1: Alternatieve spelvormen en trampoline 

Ken je 'katteke wuif' of 'poppeke trek'? Heb je al gehoord van 'ulama', 'kiekeboe' of 
'handdoekvoetbal'? Wel, die spelletjes komen allemaal aan bod in deze module. Ze zorgen dat je je 
medeleerlingen beter leert kennen, ze zorgen dat je moet samenwerken en je leert er op een speelse 
manier je grenzen verleggen. 

We koppelen deze spelletjes aan een sessie minitrampoline, waar we vanaf basissprongen zoals 
streksprong en spreidsprong, gaan tot toetssalto en salto. We brengen ook dubbelsprongen en 
sprongen over toestellen aan. Een doorsteekje naar freerunning is ook steeds mogelijk! 

  

Module 2: acro 

Acro is een vorm van acrobatisch turnen waarbij je met één of meerdere partners impressionante 
elementen leert uitvoeren. Evenwicht, clowneske verplaatsingsvormen, het bouwen van piramides, 
aangevuld met klassieke turnelementen en coole freerunning-moves, komen allemaal aan bod. Wij 
leren jullie alle nodige basics aan, zodat jullie in groepjes een prachtige acro-routine in elkaar kunnen 
steken.  Spektakel verzekerd!! 

  

Module 3: Buitenspelen en balsportcompetities 

Hou jij ook zo van sporten in de natuur? Ben je avontuurlijk? Hou je van balsporten? Schrijf je dan 
maar snel in! In de onmiddellijke omgeving van onze school ligt een gloednieuw skatepark, naast een 
park, een voetbalveld en een uitdagende speeltuin. De Oude Landen, een avontuurlijk natuurgebied, 
is ideaal om er zoektochten, overlevingstochten en loopspelen te doen. Deze sessie vullen we aan 
met recreatieve competities in alle mogelijke balsporten. 

  

  



Samen de wereld rond in 1 schooljaar 

 

 


